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Förord
Det har inte varit helt lätt att finna villiga författare till föreliggande årgång av vår
årsskrift och redaktören vädjar till forskande och skrivande medlemmar om tips
och bidrag även i fortsättningen.
Detta förringar på intet sätt de nu införda bidragen. Tvärtom. "Vår lilla stad" var
ju ett ganska "ståndslöst" litet samhälle. I "Familjerna på Östersund" skildrar Hans
Jacobsson några ganska högättade familjer med förgreningar långt ut i världen från
tiden innan kronoavradslandet Östersund blev stad.
Hans Jacobsson har också sammanställt Olle Lunds berättelse om människor och
episoder som en ung barberarlärling kunde möta för omkring 80 år sedan.
Sven Wallin, själv framstående tidningsman i staden under många år, har studerat
en äldre kollegas bemödanden i branschen, dagsländan "Kvasten", där det spåras
inslag både av "Grönköping" och av nykter framsynthet.
Tack för bidragen, kära vänner.
Östersund i september 1989
Lennart Westerberg
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Anders Lundvall till minne
Av ÅkeJansler

En av föreningens hedersledamöter har under året gått ur tiden. DirektörenAnders
Lundvall avled den 13 januari på Sollidens medicinska klinik i en ålder av 87 år. Där
med förlorade GÖ en av sina mest hängivna och trogna medlemmar.
Anders Lundvall var född i Östersund och blev student här 1920. Hans yrkesval
var redan då klart, han skulle ägna sig åt affärslivet. Efter handelsstudier och praktik
i Stockholm började han sin köpmannabana i det välkända familjeföretaget AB
Fresks Eftr som då drevs av hans far och farbror, JA ochA W Lundvall. Efter fa
derns död 1937 blevAnders Lundvall firmans VD fram till 1968 dåhan gick i pen
_
sion.
Lundvall var en utåtriktad person och han fick också under årens lopp ett flertal
offentliga uppdrag. Han tillhörde sålunda kyrkofullmäktige åren 1939-47 och han
var under hela 25 år nämndeman i rådhusrätten i Östersund. När han 1971 slutade
som nämndeman hade jag glädjen att till honom få överlämna Kungl medalj För
medborgerlig förtjänst. Något år tidigare hade han fått mottaga Östersunds stads
hedersplakett och redan 1955 blivit riddare av Vasaorden.
Under många år var Lundvall ordförande i Östersunds Handels- och Industriid
kareförening och Östersunds Engrossistförening och blev sedan hedersledamot i
båda dessa föreningar.
Anders Lundvall invaldes i GÖ i början på 1930-talet. Där blev han en verklig
eldsjäl. Till en del berodde väl detta på att hans far och hans farbrorA W Lundvall
tillhört den grupp Östersundsbor som år 1923 bildade föreningen. Men främsta an3

ledningen var nog hans uppenbara intresse för vår stad och dess förflutna. Med sin
stora personkännedom - han betecknade sig själv som kalenderbitare - var det
också naturligt att han blev en värdefull tillgång för GÖ i olika sammanhang. Med
många äldre medlemmar uppehöll han kontakten även sedan de flyttat från Öster
sund.
Lundvall tillhörde styrelsen åren 1937-76, varav som skattmästare i 27 år och
samtidigt vice ordförande i 15 år. Han ägnade bl a stor omsorg åt medlemsregistret
och det var hans förtjänst att detta på 1970-talet blev kompletterat med nya person
uppgifter. Hans förslag att genom upprop i ortstidningarna få tillgång till fotogra
fier på stadens fastigheter gav också resultat.
När Anders Lundvall 1976 avgick ur styrelsen valdes han till hedersledamot, en
mycket välförtjänt hyllning till en trägen medarbetare och kamrat som i styrelsen
anspråkslöst och oegennyttigt tjänat GÖ i fyra decennier. Med tacksamhet och
uppskattning skall vi minnas vännen Anders.

4

Familjerna på Östersund
Av Hans Jacobsson
Det bör nu stå klart att Östersund fram på 1700-talet inte var ett "litet torp" eller
resterna av ett mindre färjemansboställe, utan en betydande gård, på 1760- och
1770-talen en s k sätesgård, nämligen boställe för en adelsfamilj.
Men vilka var det då som bodde på gården Östersund?Ja, i diverse publikationer,
bl a i SJ Kardells bok "Östersunds Stads Uppkomst och Utveckling till och med År
1830" kan man läsa, att det var de två familjerna Biörner och von Engeström, men
någon mera utförlig presentation av dessa två östersundsfamiljer har ännu inte gi
"'.its. Efterföljande rader må utgöra ett försök att åstadkomma en sådan presenta
tion.
Om familjefadern i den förstnämnda familjen: Fredrik Biörner, kan man bl a av
Kardel! få reda på att han föddes 1699 i Medelpad, sannolikt i Timrå, och att han var
son till häradshövdingen eller lagmannen Mauritz Biörner och dennes hustru Anna
Katarina Teet. Liksom sina bröder EricJulius och Carl Mauritz Biörner fick han sin
utbildning vid Härnösands skola och gymnasium liksom vid Uppsala universitet,
där han enligt matrikeln för den Medelpadojämtländska nationen inskrevs 1715. Ef
ter juristutbildning utnämndes han 1719 till auditör (krigsdomare) vid Jämtlands
regemente, i vilken befattning han tjänstgjorde ända till 1766. Han var även vice här
adshövding och fick vid sitt avsked assessors titel. Som regementsauditör torde han
snart nog ha bosatt sig i Side i Oviken. Där gifte han sig med Brita Eurenius, dotter
till kyrkoherden och prosten i Oviken Petrus Eurenius (1660-1731). Hennes mor
var sannolikt Sara Sternelia från Boteå i Ångermanland (inte Eurenius andra hustru
Catharina Rudin från Härnösand).
På Side fick Fredrik Biörner och Brita Eurenius en rad barn: 1) Mauritz f 1725,
2) Petrus f 1727, 3) Anna Catharina (Cajsa) f 1728, 4) Fredrik f 1730, 5) Carl f 1732,
6) Maria Magdalena f 1735, 7) Clemens f 1736. Den yngsta dottern 8) Greta Vendela
anges vara född i Sunne 1741, men det är antagligen felaktigt, då hon torde vara född
på Sunn, d v s Östersund i Brunflo. Enligt uppgift av Kardell flyttade auditör Fred
rik Biörner med sin familj från Oviken till Östersund efter 1735 (s 22 a a), sannolikt
i slutet_på 1730-talet.
Då Ostersund var ett s k kronoavradsland, innehade Biörner det till en början
som arrende av kronan. Men 1750 undergick egendomen s k rev- och skattläggning,
varefter han inlöste gården till Skatte 1756 och sålunda erhöll full ängaderätt (Kar
dell a a s 23). Räntan på avradslandet resp skatten uppgick till 3 daler smt och var
indelad som lön till fänriken vid Livkompaniet vid Jämtlands regemente.
På 1740-, 1750- och början av 1760-talen bodde alltså den stora familjen Biörner
på Östersund. Varför man flyttade dit kan man ju spekulera över. Var det för att
husfadern skulle få det närmare till sin egentliga arbetsplats Frösö läger eller att sö
nerna skulle få det närmare till Frösö skola, där de så vitt man kan se alla fick sin för
sta utbildning? Sedan bron över till Frösön tillkommit 1712, var det ju möjligt att
gå eller åka efter häst till lägret eller till skolan.
När det gäller de två äldre pojkarna Biörner: Mauritz och Petrus (Pehr) torde de
endast under sin tid i klass IV resp 1737-39 och 1738-41 ha kunnat bege sig från Ös5
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S k Engeströmska gården. En rekonstruktion 1933 av Göte Hennix. Originalet i Stadsmuseet.
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tersund till skolan vid Stocke på Frösön. Att de dagligen kunnat bege sig dit är väl
inte sannolikt, då vägen trots allt var för lång, men att de kunnat komma hem över
helgerna är klart. Carl torde ha börjat i Frösö skola ungefär då familjen flyttade till
Östersund. Detsamma gäller Fredrik, som gick i klass IV 1742-43. Clemens har så
vitt jag kan se inte frekventerat Frösö skola, men enligt Thord Bylunds redogörelse
för "Jämtlänningar och härjedalingar vid Härnösands gymnasium under 200 år",
fortlöpande publicerad i Järnten 1966-70, skall han 1750 ha intagits i Härnösands
gymnasium, medan den äldre brodern Carl intogs 1748 Uämten 1966 s 62).
Genom uppgifter hos Bylund liksom i den Medelpadojämtländska nationens
matrikel får man vissa uppgifter om vad det blev av bröderna Biörner.
Den äldste Mauritz tog efter studier i Uppsala tjänst i den engelska flottan, där
han antagligen avancerade till officer. Den andre Pehr (Petrus) blev också militär
men stannade som sådan hemma vid Jämtlands regemente, där han avancerade
åtminstone till fältväbel. Carl blev efter juridiska studier i Uppsala så småningom
stadsfiskal i Västervik, där han avled 1764. Fredrik blev också jurist, stadsnotarie i
Sundsvall och vice häradshövding, död i Sundsvall 1765. Clemens, den yngste, gick
måhända längst. Också han blev militär och slutade som major vid Österbottens re
gemente. Liksom andra officerare i denna grad adlades han och märkvärdigt nog till
namnet af Huss.
Även flickorna Biörners öden har jag i någon mån lyckats taga reda på. Den äldsta
Anna Catharina (Cajsa) blev maka till vice häradshövding Erik Gustaf Wasell, en
son till häradshövding]ohan Wasell d ä, f 1691 i Uppland, d 1761 i Brunflo, och Eli
sabeth Barck från Västerås, d 1754. Greta Vendela, den äldsta av mig kända som
fötts på gården Östersund, fick också hålla sitt bröllop där, då hon 1764 gifte sig
med dåvarande fänriken Anders Johan von Kraemer, en son till den i Finland födde
ryttmästaren och majoren Niclas Adolfvon Kraemer och dennes första hustru Mar
gareta von Numers. I samband med bröllopet eller strax efteråt såldes gården Öster
sund till häradshövdingen Jonas von Engeström, vilket bl a möjliggjorde att de ny
gifta fick en betydande morgongåva.
År 1766 var det så definitivt slut med den biörnerska eran i Östersund. Änklingen
Fredrik Biörner flyttade då till Billsta i Hackås, där han slutade sina dagar 1770.
Innan jag går över till nästa östersundsfamilj några ord om den mest namnkunni
ge inom den biörnerska släkten, Fredriks äldre bror translatorn (översättaren) och
assessorn Eric]ulius Biörner, f 1696 i Timrå i Medelpad, d 1750. Efter studier i Här
nösand och Uppsala, där han disputerade över en avhandling "De Svedia boreale"
(om det nordliga Sverige), blev han 1717 anställd i Antikvitetsarkivet och ungefär
samtidigt translator i de gamla språken i Svea hovrätt. I det nämnda arkivet tjänst
gjorde han till 1744, den sista tiden med assessors titel. Trots en otrolig flit, när det
gällde att utforska främst gamla handskrifter, fick han aldrig någon riktig uppskatt
ning. Han var s k Rudbeckian och kom som sådan i otakt med de nya riktningarna
inom fornkunskapen, som företräddes av t ex författaren Olov von Dalin samt Erik
och Gustav Benzelstierna liksom språkforskaren Johan Ihre.
Eric Julius Biörners storverk var den 1737 tryckta sagosamlingen "Nordiska
kämpadater". Hans romantiska syn på t ex den isländska sagolitteraturen har haft
sin största betydelse för de s k göterna och främst Esaias Tegner, som tog den av
Biörner publicerade sagan om Fritiof den djärve som ämne för sin berömda dikt
Fritiofs saga.
Man frågar sig vad det var som gjorde att häradshövdingen i Jämtland Jonas von
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L,gman }011as ·von Engeström.

Engeström köpte gården Östersund och flyttade dit med sin familj 1766. Tanken att
han skulle ha flyttat dit för att förskansa sig i ett av honom ombyggt hus, därför att
han, som antyds av Carl Göran Ekerwald i hans bok Storsjöbygden (s 50) "i likhet
med andra svenska ämbetsmän i Jämtland känt sig vistas i osäkra trakter", är inte
sannolik. Då Jonas von Engeström utom att köpa Östersund för 5 000 daler kmt
även köpte hemmanet Odensala nr 6 för samma belopp och då han som sagt genom
förde beteydande ombyggnader liksom nyodlingar, kan man säga att han gjorde
förhållandevis stora investeringar i egendomen, vilket förutsätter att han hade till
gångar som han ville placera. Genom sin härstamning på mödernet från biskops
släkten Benzelius och genom bl a rika morbröder Benzelstierna, som han och hans
bröder efterhand fick ärva, hade han det säkerligen gott ställt ekonomiskt.
Därmed kan jag övergå till att ge några personalia om Jonas von Engeström. Han
var andre son till biskopen i LundJohan von Engeström (1699-1777) och Margare
ta Benzelia, dotter till ärkebiskopen Jacob Benzelius och Catharina Endenberg.
Om fadern sägs att han "var en grundlärd och språkkunnig man, förutom latin gre
kiska och hebreiska, förstod han kaldeiska, syriska, arabiska, turkiska, etiopiska
och koptiska". Lika grundlärda torde hans äldre släktingar på mödernet ha varit:
ärkebiskopen Eric Benzelius d ä (1632-1709), ärkebiskop Eric Benzelius dy (16751743) och hans morfar ärkebiskop Jacob Benzelius (1683-1747). I synnerhet var
Eric Benzelius, Jonas morfars bror, en stor kulturpersonlighet och politiker. Han
gjorde bl a betydelsefulla insatser för Uppsala universitetsbibliotek.
Biskop Johan von Engeströms äldste sonJacob föddes 1735 i Lund och där föd
des även Jonas 1737 liksom de yngre bröderna Gustav 1738,Johan 1743 och den
mest namnkunnige Lars 1751.
8

Efter studier i Lund, vid skolan där och vid dess universitet, där han avlade juri
disk examen 1752 och senare 1768 blev juris utriusqve doktor, utnämndes Jonas von
Engeström efter tjänstgöring vid Svea hovrätt och efter att ha varit auditör vid Liv
regementet till häst 1762 till häradshövding i Jämtland. År 1764 gifte han sig med
Hedvig Maria Ihre, dotter till professorn, historikern, språkforskaren m mJohan
Ihre (1707-1780). Samma år, 1764, gifte sig Hedvigs syster Margareta Charlotta
med ryttmästaren, senare majoren och översten David Samuel Silfverstolpe, som
också han hade fått en befattning i Jämtland, nämligen vid Jämtlands kavallerikom
pani med boställe på Rödögården i Rödön.
De nygifta paren von Engeström och Silfverstolpe flyttade väl ungefär samtidigt
upp till Jämtland, von Engeströms till Östersund och Silfverstolpes till Rödögården
och att systrarna med män och senare med barn ofta och flitigt umgåtts med varand
ra är väl att antaga. Om den gruppbild, ett siluettklipp, från Odensala hög, ett annat
namn på gården Östersund, som publicerats av lwan Wikström i ÖGO 1956, s 8,
och av mig i jubileumsårsskriften av ÅGÖ 1986, s 5, framställer de unga paren, vil
ket det enligt min mening finns anledning att antaga, så är den ett minne av en släkt
träff på Östersund någon gång i slutet på 1760-talet, alltså före år 1770, då Margare
ta Charlotta Silfverstolpe avled 28 år gammal efter att ha gett livet åt två söner och
en dotter.
På Östersund växte efter hand 5 flickor von Engeström upp, alltså inte som felak
tigt angivits alla Jonas och Hedvig von Engeströms 8 barn, då de tre yngsta, alla poj
kar, föddes i Västergötland, varom mera nedan.
Äldst bland barnen var Margareta Charlotta, som fått sitt namn efter sin moster,
född 1768 i Brunflo, men död redan s å. Även dottern nr 2 Eva Maria, född 1770
likaledes i Brunflo och på Sund (Östersund), dog som spädbarn 1771. Den tredje
dottern Hedvig Charlotta, född 1771 i Brunflo, död i Stockholm 1849, ingick två
äktenskap med utlänningar i Stockholm, det första med Kursachsens charge d'affair
i Sverige lnternari, det andra 1810 med en fransk s k marechal de camp (fältmar
skalk) Pierre Andre Geoffrenet de Rodais, sannolikt adelsflyktig, död i Stockholm
1837.
Johanna Beata, född 1773 i Brunflo, död 1812 i barnsäng i Västerås, gifte sig i
Stockholm med landshövdingen Johan Wilhelm Liljencrantz, död 1816.
Det yngsta av de på Östersund och i Brunflo födda barnen var Erika Chatrina,
född 1775, död 1821 i Össjö (Kristianstads län). Hon gifte sig 1796 på det ihreska
godset Sandbro i Björklinge socken i Uppland med överstelöjtnanten AdolfFredrik
Tornerhjelm (1768-1852).
Vid delningen av häradshövdingedömet i Jämtland 1771 blev Jonas von Enge
ström häradshövding i norra Jämtlands domsaga. Om det var missnöje med detta
som gjorde att han sökte en tjänst som häradshövding i Västergötland (Vadsbro och
Valle härader) 1774, är osäkert. Som skåning och som egendomsägare i uppsalatrak
ten var det dock inte märkligt att han sökte sig söderut. Han torde med sin familj
ha flyttat från Östersund 1776, alltså efter att i 10 år ha bott på gården.
Den äldste sonenJohan Mattias föddes i Mariestad 1776, de två därpå följande sö
nerna på gården slätte i Fredsbergs socken i Skaraborgs län:Jacob 1777 och Jonas
1779.
Johan Mattias, död 1828, var notarie i Svea hovrätt, med häradshövdingetitel från
1812.Jacob, död 1853, blev efter att ha varit ryttmästare vid Livregementet till häst
s k lantråd i Bergen på Riigen i svenska Pommern. Gift med Vilhelmina Henrietta
9

Dahlstierna efterlämnade han två söner. Jonas, död 1819, arrenderade efter att ha
varit kanslist i Kommerskollegiet godset Sandbro i Björklinge.
Vad blev det nu med gården Östersund, när von Engeströms flyttade söderut
1776? Ja, det var ju meningen att den skulle säljas till kronan för att staden Öster
sund skulle anläggas på dess ägor. I varje fall räknadeJonas von Engeström med att
han skulle få sälja gården för en köpesumma av 17 000 daler kmt, vilket skulle inne
bära att han skulle få tillbaka vad han lagt ned på gården i inköp och förbättringar
och sannolikt något mer. Nu blev inte köpet av 1776, då det s k Edeprojektet fram
fördes av vice landshövdingen översteJ R von Rosenheim, vilket innebar att staden
skulle placeras på Ede bys ägor söder om Brunfloviken på näset mellan Storsjön och
Locknesjön. Detta projekt försköt staden Östersunds grundläggning med ca 10 år.
Jonas von Engeström beslöt då tydligen att låta sin svåger majoren Johan lhre
övertaga gården. Denne, född 1740, som hade börjat sin militära bana vid flottan i
Karlskrona, sedan ingått i ett husarregemente och där blivit ryttmästare, hade 1772,
möjligen av missnöje med Gustav 111 :s s k statsvälvning d å, tagit avsked och gått i
rysk tjänst, varvid han "bevistat flera krigstillfällen mot turkarna". Återvänd till
Sverige efter rysk-turkiska krigets slut 1774 slog han sig antagligen ned på det ovan
nämnda ihreska godset Sandbro i Uppland. Så småningom skedde tydligen en arvs
uppgörelse, som gick ut på att von Engeströms skulle få övertaga Sandbro, medan
Johan Ihre i ersättning för sina arvsanspråk på detta gods, förutom gården Öster
sund, på sin lott fick den von Engeströms tillhöriga mindre gården Närlinge i sam
ma socken, alltså Björklinge.
Om major Ihre, som SJ Kardell påstår (s 27 a a), bott på Östersund är osäkert.
Säkert är att han när han avled 1783, endast 43 år gammal, bodde på Närlinge. Det
var sterbhuset efter Johan Ihre, i vilket naturligtvis von Engeströms ingick, som
fullföljde försäljningen av gården Östersund till kronan i samband med Östersunds
grundande 1786. Under åren 1776-1786 torde gården ha stått obebodd, frånsett att
den fungerat som bostad för någon förvaltare eller annan tjänarpersonal. Efter sta
dens grundläggning fick den till en början fungera som tillfällig bostad för stadens
"grundläggare" lantmätarenJohan Törnsten. Dess senare öden finns skildrade i bl a
SJ Kardells ovan nämnda bok.
Till sist bör påpekas attJonas von Engeström de sista 25 åren av sitt liv, alltså från
1782, innehade lagmansdömet i Värmland.
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I barberarlära hos frisörmästare P M Nilsson
1907-1915
Olle Lund berättar
Sammanställt av Hans Jacobsson
Som Olle Lund berättade i en tidigare artikel (ÅGÖ 1984) började han hösten 1907
som barberarlärling i frisörmästare PM Nilssons rakstuga i Östersund.
Den förste som Lund träffade när han sökte jobbet som tvålpojke hos PM Nils
son var biträdet Carl Hugo Sjöblom, född i Västerås 1885, som kommit till Öster
sund 1/1 1907. Så småningom uppenbarade sig även chefen PM Nilsson själv, "en
mycket distingerad herre".
Per Michael Nilsson var född i Östersund 1859 och avled i Stockholm 1930. Han
hade sin rakstuga och frisersalong i grosshandlare O A Byströms hus på Storgatan
29. Så småningom blev PM Nilsson utom frisör köpman för att inte säga gross
handlare. Han tog sig namnet Nisser. PM Nilsson-Nisser var en av grundarna av
Föreningen Gamla Östersund.
Redan vid första sammanträffandet frågade Nilsson Olle Lund, om han ville bli
barberare, vilket denne jakade till och vilket hade varit hans dröm. Lönen, mat och
kläder, tänkte han inte så mycket på. Olle fick även fungera som springpojke, och
i den rollen fick han en kollega i sin styvbror Ville, som var springpojke i Wisenska
bokhandeln.
Redan första kvällen blev Olle i samband med kvällsmaten introducerad i P M
Nilssons familj och hushåll. Det var, förutom husfadern, fru Brita Nilsson, f Eriks
son, från Gåxsjö, och så var det "två vilddjur", sönerna Egron och Torsten. Till hus
hållet hörde även, frånsett Olle som bodde hemma, utom Hugo Sjöblom, fröknarna
Anna Skog och KaliseJohansson, biträden i den pälsbod, Nya pälsboden, som inne
hades och drevs av fru Brita Nilsson. Vidare var det en kokerska, Märta Karlsson,
och en husa, Anna Aronsson. Så hushållet var stort, eftersom de anställda hade både
rum och mat hos chefen. I Pälsbodens kontor, som samtidigt var "arbetsrum för
montering av hattar om sommaren och för pälssömnad om vintern", hade de båda
biträdena "var sin inventionssoffa och en gemensam byrå". - "Sjöblom bodde i af
fären i en vanlig bäddsoffa, som husan gick dit och bäddade varje kväll" och som
Olle fick bädda upp på morgonen. Rummet användes på dagarna som klipprum
(frisersalong). Gaturummet var rakstuga.
"Chefens bostad bestod av 5 rum och kök i handlaren Karl Almkvists fastighet
Storgatan 47. - I köket bodde kokerskan och husan. Deras sängplats var en fållbänk,
där de fick ligga skaföttes." Kokerskan, som av Sjöblom, som avskydde henne, kal
lades "Apan Karlsson", var religiös, men "hennes religiositet satt väl mest utanpå,
ty invändigt var hon ganska ilsken". När Olle var ensam i matsalen, skulle han ringa
på ringledningen, som hängde över matbordet, så att husan skulle komma in med
maten.Men det kunde ju hända att husan var upptagen på annat håll, och då måste
kokerskan bära in maten, vilket hon tydligen fann förnedrande. Hon var då som
"ett åskmoln" och "urladdningen" kom med orden: "Ska jag springa och pass upp
dej, skitpojk ?"
Kokerskan hade en svåger på Norderön, som var nämndeman. Han var i staden
mest varje lördag och då var han inne på rakstugan. Kokerskan frågade då alltid:
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"Har min svåger nämndemannen varit synlig i staden idag? Alltså med särskild ton
vikt på ordet nämndeman." - "Men det var nog ej så gott att vara kokerska eller hu
sa på den tiden. Kokerskan hade 20-25 kr i månaden och en husa 10-12 kr jämte
kost och husrum."
"Familjelivet var mycket gott hos PM Nilssons. Alla tjänare räknades som med
lemmar av familjen. När det var stora bjudningar skulle personalen vara med. Sön
dagen före jul var dopparedag hos PM:s. Då samlades en hel rad gäster, borgare och
affärsmän, bl a Peter Nord med fru, Kalle Södermark, Nords broder och kompan
jon, bröderna] A och A V Lundvall med fruar, skräddare Olsson (Norelius o Ols
son) med fru, pastor Oberg med fru, grosshandlare Manne Björnsson med fru, dis
ponent Gerhard Nord (Lysoljebolaget) med fru samt Piculell med fru. Sedan var där
tre personer, som räknades som medlemmar av familjen och gick ut och in som de
ville: cigarrhandlare A O Andersson och hans hustru Alma f Johansson, och sist
men inte minst fröken Brita Eriksson, f d innehavarinna av Godtemplarkafeet, ge
menligen kallad Tant Brita. Hon ägde en gård på Köpmangatan och var mycket för
tjust i Egron, P M:s äldste son, och han i henne."
Olle var en gång med på "dopparedagen", fast han helst inte ville, och han kände
sig då som en sparv i tranedans.
Olle Lund berättar i fortsättningen utförligt om sitt arbete hos PM Nilsson, av
vilket en del citeras nedan: "Mitt arbete bestod i att vara tvålpojke, vara springpojke
i Nya Pelsboden, putsa först i rakstugan och sedan i boden. Vidare fick de i Pelsbo
den dåtidens voluminösa damhattar i stora lådor och kartonger, och dessa fick jag
stå på gården och slå sönder för att sedan kasta in dem i vedboden. - När det två
gånger om året var stortvätt fick jag vara med i tvättstugan och dra vridmaskin. - En
gång fick jag dra den stora tvätten på kälke till Godtemplarhuset, där vi fått lov att
hänga tvätten på vinden ovanför teatersalongen. - Tvätterskan var utom frun själv
Tant Brita samt en tvättgumma från Hornsberg, fru Vestberg. - Sedan när tvätten
var torr och lagd för mangling, måste jag vara med och dra mangeln, som fanns på
vinden i uthuset hos Mats Nilsson på Myran, Köpmangatan 59 på den tiden. Gård
sägaren var P M:s fader Nils Nilsson, som var gammal och legat lam i 18 år efter en
hjärnblödning, tror jag." Den 80-årige Nils Nilsson sköttes av en hushållerska,
Kristina Olsson.

Nils Nilsson "gick i barndomen" och måste skötas som ett barn. När han dog
1911 var Olle Lund 17 år och var med och bar honom till graven på Norra kyrko
gården. Till begravningen kom P M:s systrar Betty Fraenkel med döttrarna Sonja
och Elsie, senare bosatt i Buenos Aires, samt Martina Nylander, bosatt i Stockholm
och gift med en barberare.
Olle Lund berättar vidare: "Som jag förut sagt så började arbetsdagen med städ
ning, och så var det dags att öppna rakstugan och ta emot kunderna. Dessa kom på
den tiden ofta precis på klockan. Var det en kund som ej kom på sin utvalda tid, så
började man undra, varför kommer han inte idag. - Varje onsdag och lördag hade
vi en massa kunder, som kom med tåget västerifrån, och de tävlade om att komma
först till rakstugan. Det var 'OJ-Orsa' i Trollsås, även kallad 'Skräddar-Olle', 'Mår
ten-Ersa' från Aspåsnäset, 'Niss Nirsa' i Tullus och en mängd andra. 'Skräddar
Olle' var ofta den förste som kom. Han var svärfar till skohandlare Rydell. - Det
hände en gång att 'Mårten Ersa' hann före honom, och jag stod och tvålade in ho
nom, när 'Skräddar-Olle' kom. Då säger Mårten: 'Ja, du Olle, idag lure je dej allt,
je vårt före', varpå Olle sa som ursäkt: 'Ja, ja, men je var därmän Rydelln å je.'
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Olle Lund i yngre dagar.

Men det fanns också en del östersundare som tävlade om att vara först på morgo
nen. Vi hade en kund, som hette Bertil Jönsson, en mycket gammal sillhandlare i
parti. Han kom alltid varje lördag för att raka sig. En rakning kostade 20 öre, och
han hade alltid en 25-öring inslagen i tidningspapper, varav 5 öre i dricks. Han stod
utanför dörren i ur och skur och väntade på att rakstugan skulle öppnas kl 1/2 8. En
gång ville han ge mig hela 25-öringen, om jag ville klippa av honom lite hår, men jag
var tyvärr nödgad att avböja anbudet och tala om, dels att jag inte kunde klippa än
nu, dels att klippning kostnade 60 öre.
Under Gregoriemarknaden hade vi alltid mycket att göra. Vi gick och gruvade
oss lång tid i förväg för dessa marknader, för att det var hårt arbete från onsdag mor
gon till lördag eftermiddag, då marknaden slutade. Nästan alla hotellen i staden var
upptagna av skogsbolag, som hade sina skyltar på hotelldörrarna, på Grand, på
Standard, som då var nytt, på Nya Hotellet, där nu Burmans skoaffär har sina loka
ler. Då skulle det göras upp affärer om vinterns drivningar. Det var ju ej lätt att ta
sig in till stan på den tiden, då det inte fanns några bussar eller bilar utan man i många
fall måste köra med häst en 10-15 mil.
Nästan varje marknadsbesökare som på sista marknadsdagen, lördagen, gick
Storgatan utför på väg till järnvägsstationen hade en 5- eller 10-liters plåtkagge med
brännvin att bära.
En uppgift som åvilade mig hos PM Nilsson var att vara med om att göra s k ko
lijox, d v s hårmedel, fylla det på flaskor, klistra etiketter samt packa och frakta det
till godset. En gång, då jag tillsamåmans med fru Nilsson gjorde 'Dewsens Hair
wash', ett hårtvättmedel, och vi hade fyllt på c:a 250 flaskor, kom P M och sa, att
han hade glömt en sak som skulle vara med i brygden, så vi fick tömma flaskorna
och göra om allt från början.
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En ganska besvärlig sak var att springa med räkningar för Pälsboden. Emellertid
hade jag fått löfte om 10 % på räkningen, om jag kunde driva in pengarna, och det
motiverade mig att hålla ut. Jag kunde få gå både tre, fyra och fem gånger innan jag
fick någon betalning.
En mycket tråkig sak hände under den tid jag var hos PM Nilsson. Jag blev be
skylld för stöld i kassan. Vi hade på affären en sorts kassaapparat, som var PM :s
egen uppfinning. Den var tillverkad av plåt, hängde på väggen och liknade en sekre
tär med tre lådor. De två nedersta var alltid öppna. Där var växelkassan. Den översta
var låst, men genom en anordning kunde man genom två sparbössöppningar få ned
pengar i lådan, som var uppdelad i två fack, ett för pengar från försäljningen, ett för
pengar från arbetet.
Så hände det sig att det fattades pengar i växelkassan.Jag blev då av PM beskylld
för att ha tagit pengar ur kassan.Mitt samvete var rent och jag blev både arg och led
sen och förklarade att jag inte ville vara kvar längre utan gick hem och talade om det
för far. Han sade, att om jag hade tagit pengarna skulle jag få stryk, men om inte,
skulle han följa med mig till rakstugan på söndagsmorgonen, då vi hade öppet kl 910.Jag bedyrade min oskuld. När far och jag kom var PM i rakstugan. Han försökte
få det till att han inte beskyllt mig för stöld utan bara frågat, om jag visste var peng
arna tagit vägen. Senare kom det fram, att husan i familjen, som gick till affären för
att bädda Sjöbloms säng, varje kväll hade varit framme vid kassalådan.
Trots "stöldhistorien" var förhållandet mellan PM och mig mycket gott, och jag
var kvar hos honom, tills jag ryckte in i det militära 20/2 1915.
Sedan nu denna händelse var ur världen, var det bara att trampa vidare i träskorna
och försöka bli barberare. Först skulle jag lära mig raka. P M ritade ett ansikte på
kakelugnen och gav mig en gammal rakkniv, och på det ansiktet skulle jag lära mig
handgreppen i rakning. Det var inte så värst roligt att stå där och raka en kakelugn,
i synnerhet när det var kunder.
Trettondagsafton 1908 hade vi mycket att göra på rakstugan.Jag råkade då bli all
varligt skuren i handen. Det var så, att när jag skulle slänga av mig raktvålen i den
pyts som stod vid tvålskåpet, PM samtidigt skulle doppa sin rakkniv i formalingla
set. Det blev en kollision, varvid kniven gick in i halva min hand. Stor uppståndelse!
PM tog mig med till fältskärMyrström, som sydde ihop såret med två stygn. Sedan
fick jag gå hem.
Kunderna i rakstugan kunde vara si och så, en del lättsamma att ha att göra med,
andra besvärliga. Vad som var påfallande jämfört med nutiden var att många hade
så gott om tid. På lördagseftermiddagen kunde en del kunder sitta en timme och
vänta på rakning och prata om allt som hade hänt under veckan. Rakstugan blev på
det sättet en nyhetscentral och ett ställe där man umgicks.
Till de besvärliga kunderna hörde t ex grosshandlare Ekström i Bomsund. En
gång då jag striglade kniven och kom framför för att raka honom, så skrek han: 'Nej
tack! Jag ska be att få slippa att bli omskuren, för han har skurit mig en gång förut!
- Så kanske hade varit fallet, men han kunde ha låtit bli att bära sig åt på det sättet
mot en pojke som just börjat lära sig yrket. Hur mycket bättre uppträdde då inte di
rektören i Sundsvalls enskilda bank Gottlieb Hagelberg, som då jag rakat honom till
hälften, sa till mig: 'Hör du, Olle, du rakar väldigt bra. Du får raka mig varje gång
jag kommer!' En annan kund, som jag kommer ihåg, var '01 Pettersa' i Ocke, hela Jämtlands
'Farbror Olle'. När han skulle rakas brukade han alltid somna. Han hade en vårta
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Frisörmästare Per Mikael Nilsson-Nisser.

på överläppen, så att man måste spänna läppen vid rakning. Det kunde då hända, att
hans löständer ramlade ut.
En som jag en gång råkade skära vid rakningen var prosten Bergman i Oviken,
men han tycktes inte ha någon känsel. Han reagerade inte på minsta sätt.
Om honom finns det en historia när nya kyrkan i Oviken skulle byggas. På kyrk
stämman sa han bl a: 'Det är skam för en så stor församling att ha en kyrka som lik
nar en gammal lada!' Då hov en karl, Sund-jonke, upp sin röst och sa: 'Je mein nu
da je att nog dug gammal la 'n så !äng som mae ha kvär gammaltrösken.' Det hör till
historien att Bergman tröskade igenom texterna ganska själlöst. 'Gammal la 'n' är
nu som bekant restaurerad, medan nykyrkan, som invändigt verkligen ser ut som
en loge, nu står där kasserad.
Ett par gånger var jag frestad att överge barberaryrket. Den ena gången var då
Emil Verners garnaffär annonserade efter en pojke, som ville ägna sig åt garnhand
laryrket, och den andra gången var det ett tryckeri som ville ha en typograflärling.
Men jag tyckte det var så mörkt och smutsigt i tryckeriet, som ägdes av boktryck
aren Georg Dalunde, så jag avstod. Dalunde var faktor på Jämtlands-Kuriren på re
daktör John Hagbergs tid.
Frisörmästarföreningen bildades 1907 av frisörmästarna Ivan Jacobsson, Calle
�.värd, PM Nilsson, J L Renström och GustafMyrström. Några år senare bildades
Ostersunds Frisörbiträdesförening. Initiativtagare var ett frisörbiträde hos David
Larsson, som då hade frisersalong på Storgatan 31. Det var nog stadens finaste sa15

long på den tiden, ljus och trevlig, med fyra arbetsplatser och fin inredning. Emel
lertid gick affären överstyr och plötsligt en dag var David Larsson försvunnen från
staden. Hyresvärden Mårtensson, kallad 'Kyrk-Mårten', på grund av att han var
kyrkvärd, försökte då få Hugo Sjöblom att övertaga salongen. Denne sade emeller
tid nej med hänsyn till PM Nilsson.
I alla fall så köpte PM inredningen för 900 kr. Den var utförd av snickarmästare
Per Larsson, som hade fått iden till den, då han en gång besökte frisersalongen på
Hotell Continental i Stockholm.
Utom rakning och klippning förekoi:n även mustaschklippning och s k mus
taschbränning på en frisersalong på den tiden. Jag kommer ihåg, när PM en gång
behandlade den kände östersundske lasarettsläkaren Halvor Graeve. När han gått,
sa PM: 'Herre Gud, hur jag slätade till karlen, nu har han ju varken hår eller mus
tascher.' Graeve var nämligen flintis, och nu hade PM klippt av mustascherna.
Hårklippningen utfördes med 5- eller 7-mm-maskin. Putsning kunde även ske
med 3-mm-maskin. Barnklippning kostade 25 öre för kortklippning över hela hu
vudet och 40 öre för lugg.
Som jag redan sagt slutade jag hos PM Nilsson i februari 1915, eftersom jag då
skulle göra min värnpliktstjänstgöring. I mitt minne lever PM kvar som den verk
lige gentlemannen och som min vördade och älskade läromästare i barberaryrket."
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Kvasten
Av Sven WaJJin

Sven Wallin.

Jag gjorde i fjol höst en nostalgisk promenad på Rådhusgatan, jag såg den s k sprut
tomten - där tingshuset nu ligger - och där vi unga med stort intresse tog del av
"pojkarna" Ellingssons utryckningar med hästanspänd snöplog eller vattenspruta,
jag såg Repslagargatan 13 -där högskolan nu sträcker ut sig-och kakelugnsmakare
Anderssons gård, där jag växte upp och från balkongen utanför vår s k barnkamma
re kunde se I 23 :s musikkår marschera på Gröngatan till korum på A 4 eller notera
när doktor Warodell promenerade i sin stora och vilda trädgård. Jag såg Mogården
och Jönssons bageri och skomakare Petterssons lilla verkstad och när jag passerade
den s k artantusengården så slog det mig plötsligt att jag en gång med stort intresse
noterade en lång smal man med en bredskyggig hatt, lätt böjd rygg. Han såg annor
lunda ut än den vanlige stadsbon. Jag gissade att detta inträffade när jag gick i andra
eller tredje klass i realskolan. Och innan jag nått Hofvallen kom jag också på att jag
hört att den mannen ställde till en hel del uppståndelse genom en tidning han gav ut.
När jag kom till Stockholm började jag att forska i saken och kom fram till att tid
ningen hette Kvasten. Och då var steget inte långt till Kungliga Biblioteket. Och där
fanns den.
Vad som kanske är mest intressant med dagsländan Kvasten är att materialet ger
en ganska bra bild av livet i Östersund, som då hyste cirka 20 000 invånare. Året var
nämligen 1925.
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Mannen bakom Kvasten hette Gösta Erlandsson och han tycks ha landat i Öster
sund 1923 och den egendomliga fågeln försvinner ur bildern 1926. Varthän vet inte
jag och varifrån inte heller.
Första numret av Kvasten kom ut den 5 september 1925, kostade 25 öre och
trycktes på Jämtlands-Postens tryckeri. Erlandssons redaktion fanns på Nya Ho
tellet, Prästgatan 38.
De få nummer som gavs ut ger inte möjlighet till något påtagligt grepp om Er
landsson som person och för att komma åt östersundsatmosfären tar jag mig frihe
ten återge varje nummer för sig.

5 september
I det första numret framträder redaktören under signaturen Persiflo och hans pro
gramförklaring är denna:
"Kvasten är alltså och kommer att söka bli en dagsaktuell nyhetstidning, som va
ket, piggt och utan fruktan skall ta sig an, och i spalterna behandla vad man kort och
gott skulle kalla Förhållanden och Missförhållanden i staden och på länets lands
bygd.
Kvasten kommer icke att bli politisk i betydelsen tjänande ett visst partis intres
sen. Fronten kommer att vara lika mot alla."
Erlandsson medger i en artikel att han blivit varnad att ge ut tidningen. Öster
sund, menade man, var för liten för en boulevardtidning. Men redaktören hade
gjort en runda bland stadens affärsmän och där var man intresserad och lovade stöd
ja initiativet. Och gott om annonser var det.
I alla nummer upptog första sidan av en stor bild med text om en Hedersknyffel
och här var staddsingenjör Kjellin premiärknyffel. "En hedersknyffel av renaste
vatten, en glad och god människa, med en människas fel och förtjänster, men därtill
en typ med ett skimmer av romantik, en typ som tyvärr försvinner, men som här i
Östersund med framgång och heder bär Den Siste Kavaljerens färger".
En annan genomgående sak i tidningen var engagemanget av den tidens revykung
på hemmaplanet nämligen Hjalmar Lind, som även här skrev under signaturen Elsa
17 år. Och hans första epistel var kamrer Böhmer på det s k spritbolaget. Folk man
möter var rubriken.
"Han den tjusarblickskastande herre,
som beundras av flickorna värre,
när han skrider a la Renaldino
klädd i slängkappa och borsalino
på bår snobbränn a spönnande vader
med en uppsyn som går smått i spader."
Och så börjar Erlandsson angripa myndigheter av olika slag för deras underlåten
hetssynder.
"Det har sedan länge varit en källa till förargelse hos den stora allmänheten att bi
lar och motorcyklar under pågående torgdagar oupphörligt trafikerar salutorget.
Inte nog med att faran för olyckshändelser är överhängande stor, de i stånden utlag
da matvarorna bli i högsta grad lidande av det uppvirvlande dammet och det kring
stänkande smutset".
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"Kyrkan skall stå mitt i byn. Så var fädernas uppfattning om kyrkan som samhäl
lets centralpunkt. Men var tid har sin Buddha. Gamla och som man trodde rotfasta
uppfattningar få maka åt sig och lämna plats för nya släktens syn på tingen, det tek
niska framåtskridandet och den merkantila utvecklingen har ej tid att stanna i sitt
lopp, samhällslivet materialiseras, och för den etiska betraktaren har ej den stora
massan tid eller intresse. Har alltså kyrkan som maktfaktor mer och mer trängts åt
sidan av senare tiders barn har man dock på de flesta platser i vårt land som en slags
kompensation och botoffer sökt giva henne ett symboliskt värde och värdighet av
en tilltalande yttre skepnad motsvarande det höga syfte hon företräder.
Men hur ser de styrande i Östersund på denna sak? Det kan man med fog fråga
sig när man betraktar det Skandalhus, som i vår stad går under namnet kyrka. - - Ty vår kyrka som den nu ligger i lägervall är en ofrånkomlig skandal inte bara för
staden i stort utan framför allt för de personer som makten hava."
Och redaktören resonerar så att en ny kyrka blir för dyr "men en smula färg och
litet murbruk kunde väl ändå vederbörande bekväma sig att anskaffa".
Men Erlandsson kunde även ge rosor och ett speciellt skötebarn var Hotell Stan
dard där han tycks ha tillbringat mycken tid. Och svärmiskt heter det:
"Liksom en tänkare och skald en gång velat ha sången till ett gyllene morgonljus
genom livet, och liknat dikten vid en lek, ett glädjesprång utöver det vardagliga, så
har också direktören Widström på Standard, som dock varken är tänkare eller
skald, åtminstone i så måtto, försökt att i praktisk utformning omsätta den citerade
tänkarens i sig själv kanske nog så optimistiskt bekväma karaktäristik, att han visat
en aldrig svikande omsorg för den musa, som från hotellets estrad gläder och förnö
jer den middags- och supeätande gästen. Jag behöver blott erinra om sådana namn
under den senaste tiden som Swerdloffska trion, Kinkulkin och Fader Lars senare,
och nu allra sist den Provostska solisttrion".
Under rubriken Våra välsignade lyktstolpar skriver Kvasten:
"Här stå litet varstans på våra gator, naturligtvis i en gatukorsning eller en halv
meter ut på körbanan, en del lyktstolpar. De stå där, som den tappre tennsoldaten,
monumenten över den framåtskridande upplysningen. Nu ha ju visserligen våra
chaufförer under den senaste tiden härjat nog så vilt bland stammen, men de som
ännu finnas, äro mer till hinder och besvär och skada än verklig nytta."
Erlandsson efterlyser också ett utvärdshus i Östersund och han fastnar för Hov.
"Ett vackrare och mer idealiskt läge kan knappast tänkas". Men vad som behövs är
spriträttigheter, det skulle bli en lysande affär.
"Om jag är riktigt underrättad planerar staden f n inköpet av en väghyvel.
Är denna åtgärd verkligen av behovet påkallad?
Det var ju endast, om jag minns rätt, ett par år sedan stadens arbetsledning på eget
initiativ och för dryga kostnader, snickrade ihop en väghyvel, som åtminstone vid
ett tillfälle uppenbarade sig på Litsvägen. Dess vidare öden äro mig obekanta, lik
som det för den stora allmänheten, som i alla fall får betala fiolerna, skulle vara av
ett visst intresse att få veta vad dylika som privatexperiment, som leda till noll och
intet värde, egentligen kosta staden.
Ett annat exempel på denna inom vår stadsförvaltning florerande privata företa
garandan, vars konsekvenser ytterst drabbar den skattebetalande allmänheten, är
den fem meter långa makadamsläden, som för ett par år sedan gick sitt sorgliga öde
tillmötes i en backsluttning strax öster om Lillänge."
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Och det digra numret slutar med en historia från I 23.
Under en stridsövning i terrängen som för någon tid sedan försiggick vid Jämt
lands Fältjägarregemente upptäckte kompanichefen kapten S-m en av sina tappra
liggande hopkrupen under ett utskjutande klippblock.
- Vad innerst in i ... gör K där nere?
- Jo se, kapten, je e så förbannad på fienden så je tål int si'n!

Jemtland, a little swedish town
Det andra numret-av den 12 september, rörde en del om turism. Redaktören hade
varit ute och rekognoserat med detta som följd:
"Men vad som saknas och som framträder alltför skrikande tomt och naket är
god och njutbar musik. Dans finns.
Låt oss därför till den stundande säsongen slippa från de hackande och utspelade
grammofonskivorna, förskona oss, o Direktörer, från flöjtgnisslet och pianoklin
ket, och låt oss slippa den nedslående och humöret och stämningen långt ifrån sti
mulerande synen, att någon av gästerna för att 'rädda aftonen' tvingas ned på piano
stolen."
"Visa mig ett samhälle till, där man på ett så utomordentligt sätt vårdslösat och
misskött sina gator som just Hornsberg. Höstar och vårar äro gatorna veritabla ler
diken, hart när oframkomliga.
Hela Hornsbergs gatukapitel är en så ynklig och degig historia, att man nästan
tycker sig drunkna i gyttjan, redan medan man skriver om eländet."
I en stor artikel menar Erlandsson att det är en stor sensation att två på den här
tiden kända amerikanska filmskådespelare har en förankring långt bak i tiden i
Jämtland och han har hittat denna notis i en filmtidning.
"Years ago two young fellows were boy and girls sweethearts i Jemtland, a little
Swedish town within the Arctic circle."

Idyllens tid är förbi
För motorismens utveckling hade redaktör Erlandsson ingen varm känsla. I numret
den 19 september skriver han:
"Ännu för blott ett par tre år sedan voro Östersunds gator den lugna idyllens
hemvist, där Du och jag och våra vänner med oss i kontemplativ och ostörd ro från
körbanans mitt kunde skärskåda livets företeelser mer eller mindre saligt okunniga
om framsusande, bölande bilar och ilsket fräsande motorcyklar.
Denna idyllens tid är nu förbi, och motorvagnen har mer och mer ätit sig in i och
tagit i besittning den mark vi ansågo som vår egendom.
Kvar står vad jag redan sagt och som jag kommer att gnata om tills rättelse sker,
nämligen att motorfordon framföras med för stor hastighet på våra gator.
Senast häromdagen inträffade ett synnerligen typiskt exempel, då en chaufför
med sin maskin gjorde ett besök i urmakare Frimans affär."
Även om de andliga värdena låg redaktören varmt om hjärtat så ägnar han sig
ibland även åt det kroppsvårdande. Bl a ansåg han att det var för dyrt att gå för att
se fotboll. 25 öre i entre borde räcka.
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"Fotbollen är en populär sport, det är sant, och lika obestridligt är att den, som
en gång blivit fotbollsbiten, fått en mycket livskraftig s k fluga."
Och att bada i Östersund, det var inte lätt!
"Ty i vårt nuvarande kallbadhus är ju allt badande omöjligt. Hela vår badhusfrå
ga är en ren skandal och en ynkedom för staden. Blotta vetskapen om de kloakvat
tenspyende trummornas avlopp några få meter ovan badhuset är nog för att hålla
den störste badentusiast borta från den platsen."
Hedersknyffel denna vecka är stadsfiskal Heribert Flygare.
"Sympati är vad stadsfiskal Flygare åtnjuter, vunnen och ernådd genom redobo
gen handel och vandel, ett flärdfritt väsen och ett öppet och förstående hjärta."
Erlandsson konstaterar i en artikel att Östersunds läroverk anses som ett "svårt"
läroverk. Ett exempel är att en elev kuggades i studentexamen genom ett BC mot sju
överbetyg. Och han flyttade och fick då 4 stora A i sin examen.
"Det har på senaste tiden inträffat att flera av skolans elever av föräldrarna tagits
från läroverket och flyttats till andra städers skolor. Jag skrev som rubrik här ovan:
Sapientia duce. Det betyder i översättning, Led med vishet. Vackert tänkt och ut
tryckt, men även till sin innebörd förpliktande."
Krigsminister Per-Albin Hansson var på besök i Östersund och Erlandsson po
lemiserade mot honom angående försvarsfrågan. Men uppbragt blev Erlandsson då
han på sin kvällsvisit på Standard såg att beväringar, fanjunkare, fänrikar och löjt
nanter som befann sig i matsalen inte hövligt hälsade på krigsministern som också
inmundigade sin middag på hotellet.
"Man må ha vilken uppfattning som helst om Per-Albins insats i svensk politik.
Ofrånkomligt är, att han är en ovanligt kunnig och duktig karl, och att han som för
svarsminister är utnämnd av Konungen.

Med all rätt fordrar officeren hälsning av mannen i ledet, den överordnade av de
underordnade. Den enklaste logik kräver därför, att Sveriges försvarsminister- icke
för sin persons men för sin ställnings skull- bevisas den hövlighet, som i vanliga fall
anses som självskriven."

Konsertetablissement
Kvasten kan i numret den 26 september berätta att i Östersund har bildats ett bolag
för att bygga ett konsert- och dansetablissement. Ritningar har gjorts av stadsarki
tekt Stål och byggnadstomt har man på den s k Centralgarageplatsen, strax nedan
för Teatern.
En dröm som alltså ej blev verklighet.
Apropå musik så klagar redaktör Erlandsson på att det spelas för litet i stadens
parker. Och bl a svarar Gossorkesterns ledare Harald Haraldsson att orkestern fått
ett kommunalt anslag på 200 kronor i kassan. Bortskämd med pengar var man san
nerligen inte.
Och klagar på bidrag gör även idrottsfolket när det gäller Hofvallen, som inte har
några bidrag alls. I Kvasten heter det:
"Hallberg är en klart lysande nationell stjärna, och i triangelmatchen för någon
tid sedan segrade som bekant Jämtland över Västernorrland och Hälsingland, ett re
sultat, som säkerligen ej skulle nåtts, om det ej funnes gry och framåtanda hos poj
karna".
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Kvacksalveriets eldorado
I flera nummer går Kvasten hårt tillrätta med kvacksalveriets framgångar i Jämt
land. Upptakten sker den femte oktober och bl a skriver Erlandsson:
"Jämtland har i det allmänna svenska medvetandet blivit Ett Kvacksalveriets El
dorado, där dessa medicinska charlataner skära guld med täljknivar. Och i kampen
mot denna tärande kräftskada på den medicinska vetenskapens område står den
kunnige läkaren dessvärre maktlös.Jag skulle kunna fylla en hel tidning med histor
ier, den ena mer upprörande och hårresande än den andra om dess kvacksalvares
framfart i vårt län.
Det är synd om jämtarna, men det är också en skam, att de ej förstå och förmå att
genomskåda Bluffen."
Det måste bli billigare på krogen anser tidningen. Och som vanligt är det källar
mästare Widström på Standard som löser problemet. Han annonserar att nu skall en
supe kosta 3 kronor. Och den skall bestå av en smörgåsbricka med tomata gratin,
stekt ungorre med sallad eller en blandad grönrätt. Redaktör Erlandsson skriver att
priset ej är så farligt."
Och dessutom införs något som kallas Standardafton. Supe i matsalen, musika
lisk underhållning och dans i festvåningen. Kostnad: 3 kronor.

Oartighet blir artighet
Man diskuterar i följande tidningsnummer det stackars herrhuvudet som kan ta
skada av vinterkylan och man konstaterar att Östersunds damer i fortsättningen in
te får sura till sig när herrarna i vinter kommer att göra honnör.Och alltså inte lyfta
på luvan.
Veckan ha varit full av begivenheter. Violinisten Mischa Weisbord har givit kon
sert. Oscar Winges Hippodromenensemble har spelat Czaedasfurstinnan med Lola
Grahl i huvudrollen. Metropol har visat filmen Flygande holländaren med Anders
de Wahl och Sveasalongen Den glädjelösa gatan med Greta Garbo och Einar Hans
so�. Dansen har �'.åtts i Standards festsal med Östersunds kvinnliga kontoristför
enmg som arrangor.

Inkorporera Hornsberg!
En sammanslagning av Östersund och Hornsberg har varit ett flitigt diskussions
ämne sedan flera år i östersundspressen. Men herrar stadsfullmäktige har rynkat på
näsan och menat att det skulle bli en dyr historia för stadsborna. Riksdagsman J P
Johansson på Frösön skriver en stor artikel i Kvastens nummer av den 17 oktober
och den utmynnar i följande: Men nog måste varje förnuftig människa inse, att
dessa båda samhällen böra sammanslås, ju förr dess hellre, till en kommunal enhet!
Men det är inte bara Hornsbergs vägnät som det klagas på. Även staden har sina
synder:
"Stadens del i vägnätet mot Brunflo t ex.Kan något sorgligare uppletas.Och väg
biten mot Lit! Den har gropar så djupa, att de ej gå få bort med hyvel, trots de otaliga
demonstrationer, som hållits å denna sträcka. Samma är förhållandet med Åsvägen.
Låter man sedan arbetsledaren "själv bestämma, handla och vandla, efter eget
gottfinnande, då drabba den slutliga kritiken ej så mycket honom, utan fastmer de
herrar, som njuta siestans lugn och frid i kommissionernas sovgemak."
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Länsstyrelsen som Kunglig Bankir
Nu går Kvastens redaktör till angrepp mot Länsstyrelsen under den rubriken. Här
påtalas att landshövdingen sitter ordförande i Svenska Handelsbankens lokalstyrel
se, länsassessorn sitter i Sparbankens styrelse och är dessutom bankens ombuds
man, landskamreraren är ledamot i Sparbankens styrelse och länsnotarien är om
budsman i Sundsvalls enskilda bank.
"Och hur blir det med tjänstetiden på de ordinarie ämbetsrummet. Det talas ej
utan fog i dessa dagar om tjänstemännens mångsyssleri".
Brandchefen får också påskrivet i dett.. nummer. Det brann nämligen på Jämt
lands Fältjägarregemente och närmare bestämt i sjukhusbyggnaden. "Och inom ett
par timmar var hela vindsvåningen spolierad - till följd av vattenbrist, felaktiga
slangkopplingar, brist på förutseende från ledningens sida samt rena materialfel."
Redaktör Erlandsson frågar sig också hur det är med slangkopplingarna till råd
huset. Och efter undersökningar visar det sig att ingenting fungerade.
"Hela den här tillställningen är så typisk för Grönköpingeriet här i staden, med
de småfuttiga personliga intressena i förgrunden på bekostnad av vägande sakskäl".

Stans stiligaste karl
I de två följande numren flödar annonserna och det skrivs insändare och besvaras
frågor. En serie artiklar om hantverket i staden presenteras och här uttalar sig bl a
konditor Lind, skräddare Risberg och guldsmed Svedbergh.
Som hedersknyffel presenteras jägmästare Knut Malmgren.
"Jägaren, friluftsmänniskan, naturälskaren. Men jag har även lärt mig att i jäg
mästare Malmgren se den förnämliga människan, Hedersmannen, utan lyte och
skavank, mannen och människan med hjärtat på rätta stället, glad, god och förståen
de. Det är stans stiligaste karl, sade en bekant till mig häromdagen".
En riksdagsdelegation har varit på studieresa till USA och i gruppen ingick vår
egen Johan Olofsson på Digernäs. Och Kvasten kostade på sig följande:
"Jag tänkte med ett stilla vemod, när jag läste meddelandet på vår egen Digernäs
och hans insats i detta arbete, vår gode Digernäs, som troligen behärskar engelska
språket ungefär lika bra som jag det kinesiska, och det vill sannerligen inte säga
mycket. Man kan ej göra sig fri från en stilla undran om effektiviteten av de gjorda
studierna."

Jag saknar modernismen
Sällskapet för jämtländsk konstkultur hade utställning och Kvastens kommentar
var denna:
"Särskilt anmärkningsvärd är frånvaron av modernism. Så sent som i fjol stack
den dock fram sitt huvud, låt vara i betydligt mera modererad och hovsam form än
året förut, då intrycken och smakförnimmelserna från studieårens vilda gästabuds
orgier i kontinentens bohemkvarter ännu voro alltför färska!
Erlandsson saknar Genberg och Pelle Havne men möter de nya namnen Hugo
Almgren och S Fahlström. I en klass för sig är Acke Åslund.
I en insändare skriver en östersundsdam att stadens herrar inte är benägna för
flirt.
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Och Kvastens svar blir:
Ja, lilla Mary. Ert fall är betänkligt. Kanske beror det på att männen så småning
om kommit till insikt om att kvinnan har en viss medfödd benägenhet att förstöra
varje vacker romans genom att i tid och otid tala om äktenskap. Sån't hämmar sig
nämligen."

Ett skimmer av boheme
Om det var något som synes ha förgyllt redaktör Erlandssons östersundstid så var
det vid sidan om Hotell Standard de tillställningar som ordnades av saligt SJK-Säll
skapet för jämtländsk konstkultur.
Och nu gällde det en vårfest. Och kan man tänka sig mera av himmelsk lycka än
"det låg ett skimmer av boheme över arrangemangen och luften man andades var
full av artisteri och livsbejakande glädje".
Men det fanns en annan del av jämtländsk kultur som passade mindre bra.
"Guden skapade som bekant ingen brådska i vår stad, så skulle det skada om en
kommitte erhölle i uppdrag att korrigera en hel del av våra föreningsnamn. Nu vet
jag också mycket väl att detta är omöjligt, men man lockas till en sådan tankeutsväv
ning när man hört det fruktansvärda namnet Heimbygda upprepas till leda under
ett par år."
I ett par nummer har Kvasten skrivit både stort och långt om behovet av en jämt
ländsk förening för turistpropaganda och till stor glädje konstateras denna vecka att
Jämtlands läns turistförening bildats.

Tidningen tysnar
Från den 21 november och till den 17 april utkommer inte Kvasten. Och naturligt
vis undrar läsekretsen varför. Naturligtvis saknas pengar. Men det har tydligen gått
ett rykte i Östersund att Svenska Handelsbankens lokala ledning lämnat Erlands
son pengar under villkor att han lade ned sin s k boulevardtidning. Men detta förne
kar redaktören bestämt. Han menar att om ryktet talade sant så vore det att under
skatta såväl redaktör som bankledning.
På Standard har man anordnat en konstutställning för amatörer och där nämns
Ivar Palmer - läkare, Erik Zeilon - läroverksadjunkt, P A Persson, David Ceder
berg, Erik Kjellberg, Holger Romanus, Erik Sparre, Leander Hemmingsson och
Astrid Wasell.
Kvasten kan meddela att det nu anslagits pengar till en radiostation i Östersund
med möjlighet att man kan använda kristallmottagare på ett avstånd av 30 km från
staden.
Kvasten går till skarpt angrepp mot vad den kallar monopolistiska strävandet i
landet. Och speciellt riktar tidningen sig mot Kooperationen. "Grundtanken från
början ej osympatisk, men nu i sin urartning farlig."

Sista numret
Och så kommer då slutet på Kvastens historia och det skedde med numren av den
22 maj och 12 juni.
Och här berättas det om en straussvecka i Östersund och att det bildats ett Öster
sunds dansinstitut med Kikki Olsson som chef.
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"Det är kotterier och enskilda som tagit det gynnsamma tillfället i akt att lära de
senaste nyheterna i foxtrot, vals, blues, charlestone och tango. Och belåtenheten är
så vitt jag förstår både stor och god. Ty turerna, även om de att börja med se inveck
lade ut, äro mycket lätta att lära, blues t ex den f n mest moderna dansen läres på ett
par lektioner."
Och den erlandssonska epoken slutar med en vädjan att staden skall sätta upp en
minnestavla över John Ericsson på huset Köpmangatan 30.

Inga Fjellman
Av Karl Hallström
I föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1962 finns en artikel av överstelöjtnant
Gustaf Lund om Inga Fjellman som var född i Åre, och i husförhörslängden anges
födelsedatum vara 5 juli 1788. I slutet av artikeln står: Vem var Inga Fjellman?
Ingjäld Persdotter (Fjellman) var född den 5 juli 1787 i Vallen, Åre och dotter till
Per Persson och hans hustru Sara Nilsdotter, född i Medstugan. Per Persson dog
den 6 maj 1798 när Ingjäld var 11 år. Ingjäld flyttade 1805 till Offerdal och finns
1814 som piga bland Prästgårdens tjänstefolk. Vid en senare flyttning står födelse
året 1788 istället för 1787. Hon ändrar förnamnet till Inga och antar efternamnet
Stalin, samma som hennes faders kusin, handlanden Petter Stalin som även finns
nämnd i bouppteckningen efter Per Persson.
I boken Åre antavlor av Gösta Widmark och Gustaf Lund finns i tabell XX Bon
den Per Persson, f 17/3 1751, d 6/5 1798 och hustru Sara Nilsdotter, f 26/3 1749, d
15/5 1815, som hade följande ej angivna barn:
Cherstin, f 9/7 1783 1805 g m Hans Hansson, Duved
Stina, f 10/2 1785
1805 g m Per Persson i Wik, Åre
Ingjäld, f 5/7 1787
1823 g m Erik Fjellman, Östersund
Nils, f 8/9 1790
1819 g m Kerstin Persdotter, Hamre, Duved
Under Grevliga Ätten Spens nr 54 i Adelskalendern finns Inga Fjellmans sondot
ter Eulalia Brita Catarina Fjellman, gift med major Robert Södermark, som mor till
Herta Brita Elisabet Södermark, gift Spens.
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Årsberättelse
Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse för
verksamhetsåret 1987-1988.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Lars Herlitz, ordförande
Sven-Erik Tornving, vice ordförande
Sven-Ivar Nordin, skattmästare
Arne Eskilsson, sekreterare
Lennart Westerberg, redaktör
Gunnar Nilsson, klubbmästare
Rolf Trehn
Suppleanter:
Håkan Larsson
Arne Dahlin
Göran Winberg
Revisorer:
Stig Nillbrand
Kjell Wahlström
Revisorssuppleanter:
Hadar Dahllöw
Kjell Pettersson
Som intendent har Arne Dahlin tjänstgjort.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt på stadens födelsedag den 23 oktober i
f d stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Årsmötet bevistades av 107 medlemmar.
Efter mötesförhandlingarna visades "Östersundsfilmen" del 2 från 1927. Walter
Fridlund kommenterade filmen som säkert väckte minnen hos många mötesdelta
gare.
Vid den efterföljande supen på Temperance kåserade Evert Modigh om ångbåts
trafiken på Storsjön.
Stadsmuseet har under sommaren 1988 hållits öppet varje dag från och med den
27 juni till och med den 14 augusti. Antalet besökare har under denna tid varit cirka
1 000. Ett varmt tack till följande medlemmar i föreningen som medverkat som gui
der: Hans Alftren, Sigurd Dannevall, Åke Eriksson, Walter Fridlund, Lennart
Gissler, Ola Hellmen, Ragnar Johansson, Joel Persson, Ola Rimmö, Torbjörn
Sundgren, Acke Sundqvist, Rolf Trehn och Rune Wallin. Dessutom har från
Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund medverkat Ingeborg Eriksson, Gun Fred
man och Birgit Fridlund.
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Arkitekt Robert Berghagen, hedersledamot i föreningen, avled den 25 april 1987.
Enligt testamente den 18 december 1986 har Berghagen till föreningen överlämnat
en stiftelse benämnd "Margareta och Robert Berghagens Stiftelse för Vetenskaplig
forskning om Östersunds historia och utveckling från 1786 till 1971, det år samhäl
let blev storkommun". Testator önskar att föreningen skall vara stiftelsens huvud
man och svara för stiftelsens ekonomi och förvaltning. Stiftelsen skall tillföras ett
kapital av 300 000 kronor, varav 150 000 kr överlämnas enligt testamentet och re
sten 150 000 kr vid Margareta Berghagens bortgång.
Föreningens styrelse har den 9 februari 1988 beslutat att med tacksamhet ta emot
och förvalta stiftelsen enligt villkoren i testamentet.
Sedan deltagarna i årsmötet 1987 efter förslag av Sven Kylsberg ställt sig positiva
till utformning av ett medlemsmärke har ett sådant nu utförts under medverkan av
Håkan Larsson.
Som tidigare år varit fallet har tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgifter
ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda per
soner.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Föreningens femtioförsta årsskrift har översänts till medlemmarna i samband
med ka1lelsen till årsmötet.
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor.
Under tiden 1 oktober 1987-30 september 1988 har följande medlemmar avlidit:
14 oktober 1987
19 december
6 januari 1988
3 februari
23 februari
24 februari
18 april
11 maj
15 juni
2 augusti
28 september

Försäljningschef Sven Magnusson
Ingenjör Sven Lenne
Kamrer Gunnar Orrje
Åkeriägare Erik Ringström
Lokförare Harry Österholm
Sadelmakarmästare Carl G Söderberg
Kamrer Nils Mattsson
Motorvagnsförare Nils-Erik Håkansson
Glasmästare Roland Ferm
MiloläkareJ-O Bergfors
Affärsbiträdet Kurt] ansson

Vid föregående årsmöte hälsades 21 nya medlemmar välkomna till föreningen.
Föreningen har den 1 oktober 1988 499 medlemmar.
Betr föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisionsbe
rättelsen.
Östersund den 23 oktober 1988
Lars Herlitz

Arne Eskilsson
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
under tiden 1987-1988
3 st klädhängare från Jacobssons skrädderi Stockholmsmagasi
net, Linnemagasinet.
2 st färgfoton av årets gåvor 1987.
Dahlberg, Nils, Östersund 1 st fotografi "Studentexamen i Östersund", ca 1912.
Protokoll för "Svenska Vitsare" i Östersund 1924 med Rune
Dahlin, Lars, Östersund
Dahl, Albert Häggroth, Akke Hennix.
10 st årsskriften "Järnten" samt Trafik- och Parkeringsföreskrif
Dannevall, Sigurd,
ter i Östersund 1947.
Östersund
Edström-Blom, Maud,
3 ex av skriften "Bällt Du Luurn". Om marknader i Östersund
Frösön
under 1800-talet.
1 ramad och glasad tuschteckning av "Caramba", ÖP, signJohn
Fridlund, Valter,
-33, motiv "Luciatåg".
Östersund
Beskrivning av Televerkets automatiska abonnentväxel typ TV
modell 52,40 och 90 växel bord 08-11426.
1 st handsmitt "barkjärn".
Hägglöf-Lindman, Signe, 1 st fotografi "Konfirmandminne 1934" med namn och adress
register.
Östersund
Lindberg, Rut, Östersund 1 fotografi första Barnens Dags-arrangemanget i Östersund
1902.
3 st statyetter av konstnären Olof Ahlberg: Mor och son, Eva
Lignell, Gertrud,
Ahlberg, Litet barn.
Stockholm
5 st silverbägare priser i backhoppning för Karl Lignell 1914.
Bokföring för Jämtlands Handelsbokhållareförening åren 1897Mårtensson, Erik
1934.
10 st färgfoton över utställningen "Årets gåvor" 1984-1986.
Nilsson, Bertil, Frösön
Nissemark, Leif, Östersund 1 st glasskylt från TaflinsVärme, Prästgatan.
Noren, Eric, Östersund
195 st inteckningsbevis från b:a Kv "Läkaren 11" Östersund.
Sandberg, Bengt, Älta
2 st trycksaker av "Onkel Adam".
Skyttberg, Rune, Östersund Förteckning över kafeer på 1900-talet i Östersund.
Ströberg, Ture, Östersund 1 st "Knogjärn" tillverkat vid WestmansVerkstad år 1914.
2 st Diplomer från Sportklubben Swing.
Olsson, Torsten, Frösön
4 :e generation av telefonväxel vid Östersunds Telestation:
Abonnentreläsats
Multippelmatta
500 väljare
Koordinatväljare
3 st vykort "Barnens Dag påJamtli".
Wisvall, Åke, Östersund
2 st fotografier från "Lingdagarna" i Östersund omkr 1920.
Volny, Ruth, Frösön
Kortregister omfattande ca 550 namn över östersundare under
Jacobsson, Hans,
1800- och 1900-talen.
Östersund

Berndtsson, Gerd,

Östersund
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FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1988-09-30
Ingående Balans Konto
Eget kapital
Årsskriftfonden .....................
Eget kapital ...........................

34.191:20
13.681:38

Tillgångar
Postgiro ................................
Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 6.085:55
Nordbanken ....... 36.562:25

47.872:58

5.224:78
42.647:80
47.872:58

Vinst- och förlust Konto
Kostnader
Årsskriften ............................
Medlemsavgift .......................
Annonser och trycksaker .......
Uppvaktningar ......................
Portokostnad .........................

18.759:75
250:1.504:10
867:3.251:SO

Kontorskostnader ..................
Möteskostnader .....................
Skatter ...................................

996:90
1.058:30
5.431:-

Ökning årsskriftsfonden ........
Årets underskott ................ ./.

32.118:55
13.282:4.779:39

Intäkter
Årsavgifter ............................
Försäljning:
Böcker ................. 1.073:60
Fotomappar ......... 1.760:Vykort .................... 244:Inbetalningar till årsskriftsfonden ...............................
Ränta ....................... 1.461:56
Ränta årsskriftsfonden 2.487:-

40.621:16

22.800:-

3.077:60
10.795:3.948:56

40.621:16

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Postgiro .................................
Banktillgodohavande:
PK-banken ............. 453:65
Nordbanken ...... 55.632:85

288 :69

Eget kapital
Årsskriftsfonden ...................
Eget kapital ...........................

47.473:20
8.901:99

56.086:50
56.375:19

56.375:19

Östersund 1988-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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MUSEIFONDEN
Ekonomisk sammanställning per 1988-09-30
Ingående Balans Konto
Eget kapital
Eget kapital

73.923:08

Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken ......... 36.129:25
Nordbanken ....... 37.793:83

73.923:08

73.923:08
73.923:08

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Försäkringspremie .................
El-belysning skåp ..................
Fotokopior ............................
Affischkostnad ......................
Div utställningskostnader ......
Årets överskott ......................

968:800:470:964:211:-

Intäkter
Royalty minnestallrik 1986
Ränta .....................................

26.000:4.645:95

---3.413:27.232:95
30.645:95

30.645:95

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken ........ 38.521:20
Nordbanken ...... 62.634:83 101.156:03

Eget kapital
Eget kapital ........................... 101.156:03

101.156:03

101.156:03

Östersund 1988-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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LINDA OLSENS DONATIONSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1988-09-30
Ingående Balans Konto
Eget kapital

Eget kapital

89.912:70

Tillgångar

Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 6.833:05
Folkbanken ........ 24.164:70
Nordbanken ....... 58.914:95

89.912:70
89.912:70

89.912:70

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årets överskott

6.635:85

Intäkter

Ränta .................................... .

6.635:85

Utgående Balans Konto
Eget kapital

Tillgångar

Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 7.430:95
Folkbanken ........ 25.916:65
Nordbanken ...... 63.200:95

Eget kapital

96.548:55

96.548:55
96.548:55

96.548:55

Östersund 1988-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattrnästare
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ANNA OCH GOTIFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1988-09-30
Ingående Balans Konto
Eget kapital ...........................

64.360:81

Banktillgodohavande:
PK-banken ........................

64.360:81

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Årets överskott

5.631 :SO

Intäkter
Ränta .....................................

5.631:SO

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken ........................

Eget kapital
Eget kapital

69.992:31

69.992:31

Östersund 1988-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare

ANTAL AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Medlemstal i föreningen den 1 september 1988 ................................
500 st
12 st
Nyinvalda medlemmar 23 oktober 1988 .......................................... ----512 st
1 st
Överförd till passiv medlem ............................................................
Avlidna medlemmar 1/9-2/9 1989 .................................................. .
18 st
Medlemstal i föreningen den 2/9 1989
493 st
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Förteckning
över givare till Årsskriftsfonden
Alftren, Bertil
Alftren, Hans
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Alström, Erik
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
Andersson, Robert
Andersson, Sven
Andersson, Valle
Andersson, Åke, Kiruna
Andersson, Åke, Östersund
Anse, Hans
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergström, Erik
Bergström, lngmar
Bergström, Ivar
Berndtsson, Bo
Berndtsson, Olle
Billengren, Victor
Bogren, Lennart
Bohman, Ossian
Bohman, Per
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Brant-Lundin, Christer
Breding, Sven-Åke
Brolen, Sture
Briigge, Bengt
Burman, Erik
Byström, Knut
Bäck, Gunnar
Bäckman, John
Bäckman, Karl
Cappelen-Smith, Ulf
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl Eric

Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf
Dahlberg, Nils
Dahlbäck, Åke
Dahllöw, Hadar
Dannevall, Sigurd
Dixelius, Torsten
Doll, Sune
Dovner, Carl-Olov
Edenbo, Thorsten
Edholm, Thorsten
Edling, Bertil
Edström, Bengt
Edström, Lennart
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Eklund, Rune
Eklund, Tage
Elgelid, Sten
Eliasson, Lennart
Eliasson, Oskar
Engman, Hans
Engström, Eric
Ericson, B 0
Ericson, Gunnar
Ericson, Sven-Eric
Ericsson, Eric
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Åke
Eskilsson, Arne
Falck, Lars
Fastborg, Anders
Fastborg, Torsten
Fastesson, Lennart
Fladvad, Ivar
Folestad, John-Eric
Forsberg, Tage
Forslund, Martin
Fredriksson, Bo

Friman, Gösta
Friman, Torsten
Frisk, Edvin
Gissler, Lennart
Gissler, Sture
Graeve, Bertil
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gustafsson, Hilding
Gustafsson, Stig
Gärdin, Tore
Haase, Christer
Hagberg, Gunnar
Halvarsson, G
Hagsäter, Bo
Hammar, Bo
Hammarstedt, Ragnar
Hansson, Bernhard
Hansson, Bertil
Haraldson, Ulf
Hedenmark, Hans
Hedlund, Axel
Hedlund, Åke
Hellerot, Gunnar
Hellmen, Ola
Hellquist, Gunnar
Henriksson, Rune
Herlitz, Lars
Herlitz, Nils
Hermansson, Herman
Heurling, Bror
Holm, Nils
Holmberg, Thore
Horneij, Erik
Holter, Ove
Hållstedt, Carl
Hägerström, Ragnar
lngmansson, Bengt
Jacobson, Harald
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Jacobsson, Hans
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Johandy, Curt G
Johanson, Nils
Johansson, Bertram
Johansson,Jan Erik
Johasson, Sven
Jonsson, Lars
Jonsson, Thord
Junehag, Helge
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kyhlstedt, Bengt
Kålen, Alf
Lago, Bengt
Langeen, Gustaf
Larsson, Bo
Larsson, Håkan
Larsson, Ivar
Larsson, Per
Lenberg, Sven
Lignell, Anders
Lindgren, Thore
Lindgren, Torsten
Lindman, Carl-Gustaf
Lindqvist, Lars
Lindqvist, Örjan
Lindström, Sven
Ljung, Wiktor
Lund, Karl Erik
Lundberg, Iwan
Lundberg, Knut
Lundgren, Nils H
Lundh, Bengt
Lundstam, Arne
Lögdberg, Gunnar
van der Maaten,Jan
Malmberg,Jan
Modin, Fredrik
Modin, Sven
Mosten, Carl
Myrström, Gustaf
Mårdberg, Sune
34

Mårtensson, Erik
Nehrer, Evert
Nilestam, Knut
Nillbrand, Stig
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gösta
Nilsson, Göte
Nilsson, Sven Olof
Nilsson, Örjan
Nohlman, Nils
Nordling, Sven
Nordstedt, Lennart
Normann, Arne
Nossbrandt, Kjell
Nyström, Sven
Nässen, Ante
Näsström, Christer
Oden, Per V
Olausson, Carl
Olofsson, Herbert
Olsson, Hans
Olsson, Olof
Olsson, Per Olov
Orvegård, Olof
Orvegård, Rolf
Otterfalk, Gunnar
Pagels, Olle
Perman, Bo
Persson,Joel
Persson, Bertil
Persson, Karl-Axel
Pettersson, Kjell
Pålstam, Bengt
Rasteby, Walther
Rickheden, Åke
Roos, Sven
Rosenius, Olof
Rydham, Ingemar
Råbock, John
Sand, Rune
Sandberg, Petrus

Sandberg, Ruben
Schmidt, Erik
Selander, Gustaf
Selander, Sven
Sjölin, Lars Örjan
Sjöström, Rune
Stein, Bengt
Sten, Gösta
Stenberg, Folke
Stigenius, Göran
Ströberg, Ture
Ström, Carl-Hugo
Sundberg, Sven
Sundgren, Torbjörn
Sundqvist, Axel
Sundstam, Rolf
Sundström, Elis
Sundström, Lennart
Swedberg, Lars
Swenson, Olof
Söderqvist, Allan
Thorsell, Erik
Thunell, Gunnar
Trehn, Rolf
Törner, Lennart
Uddegård,, Karl-Gustaf
Uddegård, Nils F
Uhlin, Nils
Wadman, John
Wallin, Rune
Weinhagen, Allan
Wenner, Birger
Wenner, Lennarth
Werner, Ulf
Westvall, Erik
Widell, Bo
Wigen,John
Wigen, Staffan
Wigur, Rolf
Wiklander, Svante
Wiklund, Ingvar
Wikström, C G
Wikström, Gunnar
Wikström, Rolf
Wisvall, Åke

Örnberg, Bertil
Örnberg, Erik
Österberg, Folke

Ågren, Gunnar
Öberg, Arne P

Österholm, Roland
Östlund, Nils
Östlund, Rolf

3 st oidentifierade inbetalningar.
Till minne av Anders Lundwall
Karin Molander
Birgitta och Mats Pers

AVLIDNA MEDLEMMAR
(t o m 2/9 1989)

1988 11/9 Erik Sjöberg
27/9
Kurt Jansson
10/10 OddWestman
29/11 Per Hallström
1/12 Olof Nilsson
2/12 OlofGärdin
1989

4/1
6/1
13/1
21/1
21/1
1/3
29/4
27/6
12/7
31/7
1/9
2/9

Nils Nohlman
Sven Erik Svensson
Anders Lundwall
Tycko Kallin
Karl-Erik Lund
Erik Horneij
John Kåbjörn
Rune Skyttberg
Carl Olausson
Bror Svensson
Ture Ströberg
EugenGranberg
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INVALDA MEDLEMMAR 1988
Optiker Hans Appelqvist
Lugnviksvägen 143
831 52 Östersund

F d produktchef Carl Jansson
Spelmansvägen 3
646 00 Gnesta

Optiker Kurt Appelqvist
Fiskarvägen 9
831 52 Östersund

Lantbrukare Eric Moberg
Bällsta Gård
831 91 Östersund

Professor Ingmar Bergström
Regementsgatan 9
831 41 Östersund

F d serviceledare Gösta Persson
Fritzhemsgatan 28
832 00 Frösön

Överjägmästare Dag Elfving
Jaktstigen 36
831 43 Östersund

Reklamtecknare Roland Trapp
Regementsgatan 31 B
831 35 Östersund

Taxeringsintendent Örjan Eriksson
S Gröng_atan 45
831 35 Östersund

Byggnadsingenjör Bertil Wikström
Jaktstigen 9
831 43 Östersund

Civilekonom Thord Isacson
Kyrkgatan 24 A
831 31 Östersund

Dekoratör Åke Öhrling
Prästgatan 35
831 31 Östersund

36

INNEHÅLL
Förord ...........................................................................................................
Anders Lundvall till minne av Åke Jansler ......................................................
Familjerna på Östersund av Hans Jacobsson ...................................................
I barberarlära hos frisörmästare PM Nilsson 1907-1915. Olle Lund berättar .
"Kvasten" av Sven Wallin ..............................................................................
Inga Fjellman av Karl Hallström ....................................................................
Årsberättelse .................................................................................................
Gåvor till Stadsmuseet ...................................................................................
Ekonomisk sammanställning 1988-09-30 .......................................................
Antal medlemmar ..........................................................................................
Förteckning över givare till Årsskriftsfonden .................................................
Avlidna medlemmar ......................................................................................
Invalda medlemmar 1988 ...............................................................................

2
3
5
11
17
25
26
28
29
32
33
35
36

BE:11:NDTSSONS TR, OSTEll:SUND 1989

